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Davida Afzelius. 

H'wl ** en sångerska på allvar stu-
derar sångkonsten för att kunna 
uppträda offentligt, torde hon i 

de flesta fall lia den lyriska scenen i 
perspektiv, och detta är naturligt nog, 
ty här finner hon ett större fält för 
konstnärlig verksamhet och ett sådant 
som tillika, helst om hos henne finnes 
anlag för det dramatiska, kan skänka 
henne rikare skördar af lagrar och 
guld såsom frukt af hennes arbete. 
Det gifves emellertid sångerskor, som, 
ehuru i besittning af tillräckliga röst
medel för den ansträngande opera
verksamheten, icke finna sig 
dragna af scenens lockelser 
utan föredraga att endast på 
konserttribunen träda fram 
för en publik. Af sådana 
framstående sångerskor er
inra vi oss i vår tid fru 
Blanche Marchesi, fröknarna 
Camilla Landi och Marcella 
Pregi i utlandet och till sån 
gerskor af detta slag i vårt 
land kunna vi räkna, såsom 
mera kända, tru Gudrun Tor-
padie-Lindblom och fröken 
Ruth Hollsten samt fru Da
vida Afzelius, hvars bild vi 
i dagens nummer framställa, 
särskildt med afseende på 
hennes medverkande i d essa 
dagar vid Filharmoniska säll
skapets utförande af Beet
hovens stora messa, hvari 
hennes prägtiga altröst gjorde 
en ypperlig verkan. En an
ledning att nu i Sv. Musik
tidning framhålla fru Afze
lius kunna vi också ega deri, 
att den värderade sånger
skan' för närvarande tagit 
sin bostad i hufvudstaden. 
Denna omständighet har man 
ock att tacka för det biträde 

»musikälskarinna» biträdande vid kon
serter. Sångkonsten studerade lion till 
en början för Andreas Hallen men 
sedan och egentligen för Fritz Arlberg 
här i hemlandet. I nov. 1891 sjöng 
fru Afzelius, det namn lion nu har 
efter ingånget äktenskap, å en af pia
nisten fru Hallen gifven konsert och 
vann rikt bifall. Året derpå fick man 
här i Stockholm första gången höra 
fru Afzelius, då hon den 23 april bi
trädde Musikföreningen vid dess ut
förande af Mendelssohns oratorium 
»Elias», livai'vid hon väckte stor upp
märksamhet för sin utmärkta röst ocli 
sitt uttrycksfulla föredrag. Några da
gar derefter sjöng hon äfven på »Nya 
Sångsällskapets» andra konsert, och 

efter att lia i slutet af ok
tober medverkat vid Musik-
föreningens förnyade upp
förande af »Elias», hade lion 
den 8 november en egen kon
sert i Vetenskapsakademiens 
hörsal, biträdd af hr Tor 
Aulin ocli Dagmar Sterky, 
n. in. fru Möller, hvilken på 
senare år också tycks endast 
egna sig åt konsertsången. 
Under sommaren 1893 kcn-
serterade fru Afzelius till
sammans med hrr Aulin och 
Emil Sjögren vid vestkusten, 
och vid Skara domkyrkas 
högtidliga invigning i okto
ber 1894 medverkade hon 
vid den konsert, som med 
anledning häraf gafs derstä-
des. 

Året 1896 finna vi fru 
Afzelius i Dresden, egnande 
sig åt sångstudier och hade 
der prof. Iffert till lärare. 
Vid flere tillfällen lät lion 
der höra sig, och efter en 
konsert derstädes yttrar en 
kritiker i Dresd. Anz.: »Den 
unga svenskan gjorde med 
sin sympatiska, välljudande 

Davida Afzelius. altstämma det bästa intryck. 

hon kunde lemna Bellmanskören vid 
dess konsert i slutet af förra året, då 
hon med sin härliga stämma, sitt ut
märkta föredrag, verkligen entusias
merade åhörarne. Sällan får man 
höra en altröst sådan som denna sån
gerskas, så jemn och volumniös från 
djup till höjd och af en så ytterst 
sympatisk klangfärg. Do studier fru 
Afzelius gjort för tillgodogörande af 
sina ovanliga röstresurser lia också 
burit frukt i ett synnerligen klart och 
vårdadt föredrag. 

Davida Afzelius, född Larsson, har 
förut tillhört rikets andra stad, der 
hon föddes 1866. I Göteborg har 
hon också först låtit höra sig som 
sångerska, förmodligen allra först som 
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Hennes föredrag af en aria ur Bruchs 
»Odysseys» samt flere sånger af Ru
binstein, Franz och Svendsen rönte 
lifligt bifall, och sångerskan ådagalade 
med dessa en god skola, ädel tonbild
ning och varm känsla.» Fru Afzelius 
har för öfrigt låtit hora sig i Berlin, 
Braunschweig ocli flere mindre städer 
i Tyskland samt af både publik och 
kritik vunnit stort erkännande. 

— 

Bach och Wagner. 

Under loppet af de två hundra år 
som förrunnit sedan Bach och Han
del komnio till världen, har musiken 
erhållit en vidtomfattande utveckling. 
Nya rigtningar ha gjort sig gällande 
och vägar äro beträdda, om hvilka de 
båda stora mästarne icke hade en 
aning. Haydns sunda, rena och glada 
väsen, Beethovens mägtiga och tra
giska höghet och den mellan dessa 
stående, begge ytterligheterna sam
mansmältande, Mozart, bade segrat 
öfver de stora föregångarne. Men i 
perioden efter Beethoven se vi den 
märkliga företeelsen, att nian dels för
söker sig på att skrida längre fram 
på Beethovens dristiga, himmelsstor
mande bana, dels känner beliof att 
tillgripa de gamla mästarne Händels 
och Bachs strängare former. Det är 
en utjemningsprocess som liknar den, 
h vartill Darwin gaf uppslag inom det 
organiska lifvets värld; och Beethoven, 
hvars genius i musikaliskt hänseende 
behärskar hela vårt århundrade, är en 
gemensam stamfader till de dristiga 
framstegsmännen Wagner— Berlioz— 
Liszt och de med ena ögat mot den 
germaniska antiken tillbakaskådande 
mästarne Mendelssohn och Schumann. 
Andra komponister, tillhörande den 
efter-Beethovenska tiden, kunna hvar-
ken bestämdt räknas till den ena eller 
den andra gruppen, sådana som Schu
bert, Weber, Spohr o. s. v. Dessa 
bilda en grupp för sig. Schumann 
tager sin utgångspunkt från Beethoven, 
Spohr sin från Mozart; Weber går 
helt och hållet sina egna vägar. Stilla 
och lugnt försiggår den antydda utjem-
ningsprocessen. Mendelssohn utsträcker 
handen efter den Händélska oratorie
formen, Schumann lägger en hvar på 
hjertat att betrakta »Das wohltempe-
rirte klavier» af Bacli som vårt dag
liga bröd. Bachs och Händels infly
tande griper allt vidare och mägtigare 
omkring sig, och omsider visar sig 
till och med f ramstegsmännens grupp, 
åtminstone deras djerfvaste och snill
rikaste representanter, stå under sam
ma inflytelse; så igenkänner man Baclis 
ande i Wagners »Mästersångarne» 
likasom Händels kan spåras i »Göt
terdämmerung». 

Det var ej möjligt annat än att den 
musikaliska världens uppmärksamhet 
efter Mendelssohns och Schumanns 

verksamhet åter i hög grad skulle 
fästas på Bacli och Handel. Detta 
gäller i synnerhet Tyskland. I Eng
land har nemligen icke så mycket af 
estetiska som af religiösa grunder 
minnet af Händel alltid bevarats till 
en viss grad, medan Bacli ända in uti 
närvarande stund ännu icke har nå
gon synnerlig betydelse der. I Frank
rike och Italien spela Bacli och Hän
del ingen roll. Vidare gäller anmärk
ningen om de två mästarnes betydelse 
i vår tid endast den stora publiken 
och icke förra århundradets stora me-
lodiker. Det är bekant bur allvarligt 
Mozart sysselsatte sig med Händel, 
och livad på hans tid var tillgängligt 
af Baclis musik kände han fullkomligt. 
Om Beethoven vet man, att lian an
såg Händel för den störste mästaren, 
och bland Haydns mästerverk träffas 
här och der stycken hvilka godt kunde 
betraktas såsom härstammande från 
Händel, om icke melodien sväfvade 
öfver den stränga kontrapunktiska 
konstruktionen såsom fågeln öfver det 
stora djupet. För den stora publiken 
hade Bach och Händel ej synnerlig 
betydelse, ocli det är icke så länge 
sedan de två mästarne vaknade till 
nytt lif. Ett sådant återupplifvande 
är icke så förunderligt eller allena-
stående. Detsamma var händelsen med 
Sliakspear. Det visar emellertid den 
menskliga andens kraft, och det är en 
upplyftande syn att iakttaga, liur denna 
segerrikt kan bryta hundraårig glöm
skas bojor och på nytt visa sig frukt
bärande och vägledande. 

Ett par hundra år efter Baclis och 
Händels födelse samlas, trots den för
vånande utveckling musiken sedan 
genomgått, ständigt talrika åhörarska-
ror för att glädjas och upplyftas af 
dessa mäktiga snillens andliga uppen
barelser. Det är ej så länge sedan 
Bachs stora verk hufvudsakligen be
traktades som produkter af det mate
matiskt ordnande och kombinerande 
förståndet hos en räknekonstnär, me
dan de nu synas oss innehålla en värld 
af ädel skönhet och fantasi. En dyr-
kare af den Wagnerska musiken har 
yttrat, att Bachs Preludium och Fuga 
i A-moll för orgel (se de 6 af Liszt 
transskriberade preludier och fugor) 
var honom kärare än hela »Tristan 
ocli Isoide». Kanske skall detta 0111 
200 år förefalla löjligt, men kanske 
ock att en sådan uppfattnings rigtighet 
då skall bekräftas. Det är omöjligt 
att veta. 

Upprop 
till bildande af ett 

svenskt musikhistorislct museum. 

Vårt land kan med tillfredsställelse 
betrakta de talrika vittnesbörd om 
flydda tiders odling som af pietets

fulla händer sammanförts i våra mu
seer till glädje och gagn för nuva
rande och kommande slägten. 

Likväl saknar Sverige en särskild 
musikhistorisk samling genom hvilken 
vi kunna erhålla kunskap om form 
och klang hos de musikinstrument 
som fordomdags återgifvit de stora 
mästarnes tonskapelser och tjenat att 
ackompagnera våra förfäders sang. 

Kulturhärdar såsom Paris, London, 
Berlin och Leipzig m. fl. lia sålunda 
offentliga musikinstrumentsamlingar 
som lemna ett ypperligt åskådnings
material vid musikhistoriska föredrag. 
Sedan förra året förfogar Danmarks 
hufvudstad öfver en liknande sam
ling, åstadkommen dels genom enskilda 
personers offervillighet och dels genom 
öfriga danska museers tillmötesgående 
att till samlingens förkofran bidraga 
med livad de disponerat af musikin
strument m. m. 

Tvifvelsutan är det nu hos oss hög 
tid att undan glömska och förstörelse 
söka rädda de många tonredskap som 
till äfventyrs fått sin plats bland damm 
och fukt på vindar och i skräpkam
rar, men hvilka, bragta i ljuset och 
samlade på ett ställe samt der var-
dade och underhållna, sannolikt skola 
bli till stort kultur- och musikhistoriskt 
gagn. 

Önskvärdt vore derför att äfven i 
Sveriges hufvudstad få till stånd ett 

musikhistoriskt museum 

som innehölle såväl äldre musikinstru
ment af alla slag som ock noter, por
trätt och autografer af tonsättare och 
utöfvande musici m. m. livad sär-
skildt instrument vidkommer skulle 
dessa i ett museum af ifrågavarande 
art tjena ej blott till åskådning, utan 
de borde för så vidt möjligt försättas 
i sådant skick att de äfven uppfylde 
sin ursprungliga bestämmelse — med 
ett ord : att musik på dem kunde ut
föras. Derigenom finge samlingen 
verklig instruktiv betydelse, d. v. s. 
att vara ej blott ett museum för obruk
bara tonverktyg från en svunnen tid, 
utan en lef vandeg jord bild af våra 
förfäders sträfvanden och vunna re
sultat på det musikinstrumentala om
rådet. 

Manade af denna idé lia underteck
nade förenat sig i syfte att söka åväga
bringa en offentlig samling af ofvan 
antydda art och vi vädja därför till 
alla som lia intresse för tonkonsten 
och dess historia att skänka oss sitt 
välvilliga understöd till företagets rea
liserande. 

Framför allt ställa vi en varm upp
maning till en hvar som är i besitt
ning af äldre musikinstrument (vare 
sig sträng-, blås-, slag- eller klaver-
instrument, äfven defekta eller blott 
instrumentdelar), äldre noter, porträtt 
och manuskript af tonsättare och ut
öfvande musici o. s. v. att skänka 
eller låna dessa till museet. Allt mot-
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tage s med största tacksamhet, men 
anhålles om tillåtelse att för veder
börlig kontroll få offentliggöra välvil
liga gifvares ocli deponenters namn. 

Gåfvor till museet kunna sändas 
till k. teatern, Stockholm, där före
målen komma att förvaras och ordnas 
tills annaU lokal anskaffats. Bref och 
förfrågningar besvaras tills vidare af 
sekreteraren Johannes Svanberg, k. 
teatern, Stockholm. 

Stockholm den 1 februari 1889. 

Axel Buren, Oscar Byström, 
chef för k. teatern, professor, 

Stockholm. Stockholm. 

Reinh. Callmander, Carl Claudius, 
artist, fabrikant, 

Göteborg. Malmö. 

Joseph Czapek, Ivar Hallström, 
musikdirektör, professor, 

Göteborg, Stockholm. 

RichardHenneberg, Conrad Nordqvist, 
hofkapellmästare, förste hofkapellmästare, 

Stockholm. Stockholm. 

Sven Scholander, Karl Vallentin, 
bildhuggare, fil. d:r, 
Stockholm, Stockholm. 

Gunnar Wennerberg, Lars Zetterqvist, 
f. d. statsråd, konsertmästare, 

Stockholm. Stockholm. 

Johannes Svanberg, 
sekreterare vid k. teatern, 

Stockholm. 

Musikbref från Firenze. 

Umberto Giordanos nya opera » Fe
dora». 

Liknämnda skådespel, som sedan 
femton år tillbaka med framgång upp
förts på snart sagdt alla världens sce
ner, jämväl i Sverige under Sarah 
Bernhardts turné, är en af den Sar-
douska dramatikens mest sensatio
nella produkter. Den från detsammas 
5 till 3 akter reducerade texten till 
den nya opera, livilken, f. f. g. gifven 
förra hösten i Milano, d. 29 jan. hade 
sin première å Pagliano-teatern i Fi
renze, är gjord med mycken talang 
af Ar tur o Colautti, om än meningarna 
kunna vara delade angående den der 
använda, oriimnade, mer eller mindre 
rytmiska versformen. Som ett miss
grepp af librettisten torde väl ock få 
anses den för musikalisk behandling 
alltför mycket sönderstyckade dialo
gen. 

» Fedoras » kompositör är ännu all
deles okänd i vårt land, ehuru Um
berto Giordano trots sin ungdom — 
han är född i Faenza 1872 — redan 
genom sin i början af förra året på 
Italiens förnämsta teatrar uppförda 
opera »Andrea Clienier» dokumenterat 
sig som en af dess mest framstående, 
nu lefvande tonsättare, och hans se
naste arbete betraktas såsom ett be
tydande framsteg. 

Oaktadt ofvan antydda, af texten 
vållade svårigheter, har han med sin 
» Fedora » skapat ett verk, hvilket har 
att uppvisa såväl en mängd rent me
lodiska skönheter, som, och i främsta 
rummet, en synnerligen dramatiskt 
effektfull musik. Helt enkelt mäster
ligt har han lyckats i toner tolka styc
kets lidelsefulla handling, efter första 
aktens väl mycket utdragna exposé 
kulminerande i Loris' bekännelse af 
det af honom begångna mordet under 
andra aktens fest hos Fedora, en
dast uppfattad af värdinnan själf, me
dan samtliga gästernas uppmärksam
het är riktad på en af en polsk pia
novirtuos utförd briljant »nocturne». 
Särskildt må framhållas det derpå 
följande, af operans förnämsta »mo
tiv» sammansatta intermezzot för or
kester, hvilket bildar öfvergången till 
den ej mindre gripande scen, der den 
förstnämnde förklarar orsakerna till 
sitt handlingssätt, hvarpå Fedoras hat
fulla känslor mot mördaren förvand
las i lidelsefull kärlek till den ädle 
hämnaren af hennes trolofvades tro
löshet mot dem bägge. Sista akten, 
i hvilken man från hjeltinnans prakt
fulla Pariser-salonger förflyttas till en 
naturskön plats i Berneralperna, är 
särdeles verkningsfull just genom de 
kontraster, den har att uppvisa mel
lan den synnerligen lyckligt träffade, 
idylliska stämningen i denna omgif-
ning och handlingens tragiska utveck
ling, här, i olikhet med Sardous dram, 
erhållande sin upplösning på det sätt, 
att Fedora, för att förekomma att 
Loris dödar henne, sjelf beröfvar sig 
lifvet genom att intaga gift. Vid an
blicken af sin döende älskarinna, bön
fallande om förlåtelse för livad hon 
mot bättre vetande förbrutit mot ho
nom, ångrar Loris sin öfverilning, och 
operan erhåller en harmonisk afslut-
ning i en underbart skön »afskeds-
duo», livilkens stämningsfullhet ytter
ligare förliöjes genom den i fjer ran 
uppe bland bergen förklingande herde
gosse-visan, hvars toner liksom mana 
till frid och försoning. 

Som innehafvarne af de båda ej 
mindre fordrande än tacksamma huf-
vudrollerna, sångarparet Adelina Sterle 
och Edoardo Garbin — detsamma, hvil
ket sistl. vår i Roma kreerade Manci-
nellis »Ero e Leandro»* — gåfvo en 
i både musikaliskt och dramatiskt af-
seende ypperlig tolkning af d e passio
nerade accenterna i sina resp. par
tier, gestaltade sig premieren af » Fe
dora» icke allenast till en sannskyldig 
triumf för de utförande ocli den per
sonligen närvarande tonsättaren (un
der aftonens lopp sammanlagdt 16 in-
ropningar), utan ock till en verklig 
artistisk »événément». 

* Se »Svensk Musiktidning» 1898, 11:0 7. 

Anteros. 

FÖLJETONG. 

Guld och lagrar. 
Af 

Ernst Montanas. 

Man roade sig en gång med att 
räkna ut hur mycket Adelina Patti i 
genomsnitt erhåller för hvarje ton hon 
sjunger under en teaterföreställning, 
och man lär lia erhållit ett ganska 
vackert resultat. 

Utan tvifvel stå de höga summor 
hvilka åtskilliga divor och riddare af 
höga C förstå att inskörda ej i rin
gaste förnuftigt förhållande till deras 
prestationer. De ständigt stigande 
lönefordringarna hos dylika »publikens 
älsklingar» äro onekligen en tärande 
kräftskada på modernt teaterlif och 
tjena till att hos enskilda konstnärer 
framkalla ett till f örryekthet gränsande 
högmod. 

Vid en kontraktsafhandling mellan 
hr von Beniczky, intendent för k. 
Operan i Pest, och Julius Perotti, be
gärde denne bortskämde tenor helt 
kort: »för åtta månader 30,000 gul
den gage och dertill Jernkroneorden.» 
Intendenten svarade: »Öfver Jern
kroneorden förfogar jag icke och kan 
alltså ej gifva er dem. Öfver 30,000 
gulden förfogar jag, men dem ger jag 
icke heller.» 

En af Perottis kolleger, som fått 
del af historien, förehöll honom det 
orimliga i hans begäran med följande 
ord: »Hur kunde ni också begära 
30,000 gulden för åtta månader? Be
sinna att ministerpresidenten grefve 
Szapary ej erhåller mer än 32,000 
för 12 månader.» Tenoren genmälde, 
öfverlägset leende: »Det är möjligt, 
men jag betviflar att grefve Szapary 
någonsin roat publiken hälften så 
mycket som jag.» 

Den italienske h j el te tenoren Tamagno 
erhöll af impresarion Ferrari ett en-
gagementsanbud för Amerika på7 50,000 
francs; sångaren fann emellertid för 
godt att afrunda summan till jemt en 
million. 

Utan all jemförelse klagade redan 
würtembergarne under hertig Ulrik 
(1498—1550) öfver »de allt för kost
bara sångarne, hvilka i ej ringa mån 
bidrogo till landets tunga». Och dock 
voro gagen denna tid ej högre än 20 
till 40 gulden om året. 

Ju mer emellertid den italienska 
operan med sina virtuosroller vann 
terräng hos allmänheten, desto högre 
steg priset på primadonna-löpningar, 
kastrat- och tenordrillar. I synnerhet 
var vid början af 18:e århundradet 
England alla tonkonstnärers förlofvade 
land. 

Cuzzoni af visade 1725 en italiensk 
impresario som bjöd henne 240,000 
lire för en konsertturné, emedan hon 
ansåg sig kunna förtjena mer i Eng
land. Hon dog för öfrigt, efter att 
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ha förlorat sin röst och sin skönhet 
och efter att ha slösat bort otroliga 
summor, i det djupaste elände. Ger
trud Elisabeth Mara hade som liof-
sångerska hos Fredrik den store 3,000 
thaler om året, dâ lion från London 
erhöll ett anbud på 1,600 pund ster-
ling för fem konserter och 2,500 pund 
sterling till reseomkostnader. Konung 
Fredrik nekade emellertid att gifva 
henne fri, hvarpå sångerskan helt lugnt 
reste utan tillstånd för att mottaga 
det guldregn livarnied John Bull be
redvilligt väntade henne. 

Då Catalani två gånger sjungit för 
Napoleon I i S:t Cloud skänkte han 
henne derför 5,000 francs och för
länade henne en årlig lifstidspension 
å 12,000 francs; dertill stälde han 
operahuset i Paris för två föreställ
ningar, hvilka tillsammans inbringade 
100,000 francs, till hennes förfogande. 
Allt detta var dock för sångerskan ej 
på långt när nog. Efter den andra 
föreställningen i S:t Cloud besökte Na
poleon divan i hennes garderob och 
frågade dervid: 

»IIvarthän beger ni er härifrån, 
madame ? » 

»Till London, sire.» 
»Stanna i Paris! Jag ger er 100,000 

francs och två månaders ferier.» 
Catalani gjorde tigande en djup 

nigning och — valde London, der hon 
var engagerad med 250,000 francs 
för säsongen. Lika mycket inbringade 
henne ferierna. Man betalade henne 
på soaréer 5,000 francs blott för att 
sjunga »God save the King!» och för-
gudade henne på allt sätt, hvilket ej 
hindrade att man skrattade sins emel
lan åt en mängd kostliga anekdoter 
om hennes i sanning sällsamt utveck
lade sparsamhetssinne. 

Till hennes närmaste beundrare 
hörde markis Buckingham, och han 
inbjöd »den gudomliga Angelika» med 
gemål, hr von Valabrègue, till s itt präk
tiga familjegods, Sto we Castle. Der-
städes bad man stundom den berömda 
sångerskan att hon skulle fröjda säll
skapet med sin konst, och hon väg
rade aldrig, utan föredrog älskvärdt 
åtskilliga nummer. Slutligen måste 
makarne afstå från markisens gäst
vänskap, och vid afskedet tryckte hr 
von Valabrègue med samma älskvärda 
leende, hvarmed hans hustru dagligen 
sjungit, en biljett i värdens hand. 
Markisen bröt biljetten och läste med 
ej ringa öfverraskning: »För sjun
gandet af 17 visor 1,700 sovereigns», 
men verldsman som han var, ändrade 
han ej en min, utan gaf hr Valabrè
gue en anvisning på 1,700 sovereigns 
åt madame Catalani för 17 »arbets
dagar», tillfogande emellertid ett iro
niskt beklagande af att han ej förut 
visste af att hr Valabrègue var firman 
Catalanis kassör. DettaJ^Catalanis be
teende inverkade för öfrigt kylande 
på den engelska entusiasmen för sån
gerskan, liksom berlinarne blefvo upp-

bragta på den på höjdpunkten af s itt 
rykte stående Mara, då denna vid en 
välgörenhetskonsert nekade sitt biträde 
med mindre än att lialfva inkomsten 
tillföll henne. Äfven nutida stjernor 
låta en del dylika drag komma sig 
till last; dock måste tillstås att de 
flesta stora sångare och sångerskor 
lia en öppen hand och ställa sin konst 
i barmliertighetens tjenst. 

Är 1827 blef Virginia Blasio, som 
visste att med samma fulländning 
sjunga Zerlina som donna Anna, en
gagerad vid Operan i Paris med ett 
årligt lifstidsgage af 36,000 francs. 
Den numera glömda sångerskan Glos-
lop hade ett liknande engagement med 
25,000 francs gage. Hon uppträdde 
emellertid på tre år blott en enda 
gång och förtjenade alltså på en afton 
75,000 francs, kanhända den högsta 
summa som en enda föreställning 
någonsin inbringat en sångerska. Hen
riette Sontag erhöll visserligen för en 
benefice-afton i London 50,000 francs, 
men högre förmådde hon ej bringa 
det. År 1849 bekom lion för en Lon
don-säsong mer än 500,000 francs. 

Malibran erhöll i Paris årligen 75,000 
francs, en benefice och ferier, hvilka 
inbringade henne minst lika mycket. 
År 1833 lät hon binda sig vid Drury-
Lane-teatern för 40 föreställningar 
mot en ersättning af 80,000 francs 
och två beneficer med en garanterad 
inkomst af 60,000 francs, tillsammans 
140,000 francs för tio veckor. Föl
jande år erhöll hon på en turné ge
nom Italien för inalles 185 uppträdan
den 720,000 francs, och kort innan 
hon dog undertecknade hon ett nytt 
engagement på 600,000 francs. 

Äfven Ryssland belönade rikligt de 
konstnärer och konstnärinnor som 
vågade sig upp mot norden. Viardot 
bekom på 1840-talet för några måna
der 50,000 rubel, en benefice med 
12,000 rubels vinst och en mängd 
kostbara presenter i Petersburg. Te
noren Rubini inhöstade på en enda 
konsert mer än 50,000 mark, och 
liknande exempel kunna i mängd an
föras. 

Men först sedan Amerika bytt sove
reigns i dollars ha dessa oerhörda 
sångarhonorar uppstått om hvilka 
Moritz Strakosch säger att »de äro 
alla teaterledares förderf ocli orsaken 
till den en gång så blomstrande ita
lienska operans ruin.» Andra orsaker 
ha väl ock medverkat dertill. 

Jenny Lind hade för sin bekanta 
amerikanska turné (1850—51) med 
Barnum för 150 konserter på förhand 
betingat sig ett honorar af 80,000 
dollars. Hennes framgång var emel
lertid så storartad att lion snart löste 
sig från sitt kontrakt och fortsatte 
sitt triumftåg på egen risk, såsom 
man vet, med godt ekonomiskt resul
tat. 

I vår tid har den firade Adelina 
Patti gjort de bästa affärerna. Hen

nes högsta inkomst för en afton var 
32,000 mark i Chicago. På en an
nan resa genom nya verlden erhöll 
hon 20,000 mark för hvarje afton. 
Det finansiella resultatet af en hennes 
turné genom Spanien, Portugal och 
Sydamerika utgjorde : i Lissabon 80,000 
francs, i Madrid 70,000, i Buénos Ayres 
657,352 och i Montevideo 213,795 
eller tillsammans 1,021,147 francs. 
På sin sista Amerikafärd inbergade 
divan på fyra månader och fyrtio 
representationer 800,000 francs. 

Slutligen till j emförelse några tenor
gage: 

Heinrich Vogl, den ännu ungdom
lige. jubilaren, Wagnersångaren ex 
professo, har en årlig inkomst af 
32,000 mark. I Newyork erhöll han 
månatligen 6,000 dollars. 

Emil Götze var engagerad i Köln 
mot ett gage af 60,000 mark. För en 
Amerika-turné, omfattande 50 gästspel, 
förtjenade han utom fri resa etc. den 
lilla nätta summan af 150,000 mark. 

Jean Reszké har vid stora operan 
i Paris haft 15,000 francs, egentligen 
förhållandevis ej mycket, då man be
sinnar att kuplettsångaren Paulus der-

„ städes haft en årsinkomst af 100,000 
francs. 

Komikern Alexander Girardi har, 
erhållit i Wien för 8 månader i gage 
16,800 gulden och ett spelhonorar af 
70 gulden vid hvarje uppträdande. 

Berömda sångare och sångerskor 
kunna nu för tiden resa med en svit 
som fordom tillkom endast furstliga 
personer. Då den italienske tenoren 
Marini 1887 for från Milano för att 
tillträda sitt engagement i Buenos 
Ayres åtföljdes han af en lifmedikus, 
en privatsekreterare och en kanimar-
tjenare. En kurir reste i förväg för 
att besörja bostad, ekipage och så 
vidare. För ett gästspel på 50 aftnar 
var han garanterad 600,000 francs, 
en årlig inkomst, om han hvarje af
ton uppträdde, på ungefär 3 millioner 
mark. 

Musikpressen. 
Hos Abr. Lundquist (På Georg 

Abr:son Lundquists förlag) har ut
kommit : • 

för en röst med piano: 

PETERSON-BERGER, WIM.: Svensk Lyrik. 
N o V. »Skogsrået (Bas. fiss—diss), ord af 
Viktor Rydberg. Tillegn. Johannes Elmblad. 
Pr. kr. 1,50. 

Af samme tonsättare: 

Fyrslämmiga sånger för mansröster. N:o 1. 
Balder är fallen. 2. Vildrosor. 3. »Hvarje 
själ som längtan bränner», i. Hymn. 5. »Och 
mins du hvad du lofvade» (Svensk folkvisa, 
arrangerad.) Pr. 75 öre. 

I förra numret hade vi att anmäla 
»Skogsrået» för tenor baryton med pi
ano af Andr. Hallén; en ännu nyare 
tonsättning af denna Viktor Rydbergs 
dikt föreligger nu, skrifven för bas
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röst af hr Peterson-Berger. Sången 
omfattar 13 sidor och är komponerad 
i stor stil, af mindre melodisk ballad-
karakter än Halféns, i likhet med ton
sättarens föregående häften »Svensk 
lyrik». Hr P. Berger har i sin sång 
inlagt en mera mystisk och trolsk 
stämning, tecknad i skarpa dissonan
ser och tvära harmoniföljder. Mellan
satsen i fiss dur innehåller dock en 
så melodiskt som harmoniskt särdeles 
vacker sats vid orden »der vinkar en 
arm så mjell och rund». Hela sån
gen är för öfrigt dramatisk, kraftfull 
och anslående, der icke de harmoni
ska idéerna fullföljas med en konse
kvens, som sätter den musikaliska 
njutningen för mycket å sido. Såsom 
komponist af flerstämmig sång för 
mansröster har hr P.-Berger förut 
visat prof på framstående förmåga. 
Äfven sångerna i ofvannämnda häfte 
äro förtjenstfulla. Den sista utgöres 
af en bekant folkvisa (se ofvan), först 
satt som bassolo med trestämmig 
ackompanjeinangskör i afbrutna satser, 
och sedan upprepad i fyrstämmig kör. 

^ 

Literatur. 
Det nordiske förlag, Köpenhamn, 

har utsändt: 

Illuslrerct MmikhUtoric. En fremstilling 
for nordiske lœsere af Hortense Panum och 
William Behrend. En og tyvende Levering. 
Pris 1 Krone. 

I detta häfte af denna illustrerade, 
väl redigerade och intressanta musik
historia, den enda vi ega af detta slag 
på skandinaviskt tungomål, fortsättes 
Beethovens biografi, som började i 
nittonde häftet. Denna, hvilken i detta 
häfte omfattar hans lefnads slut, kom
mer antagligen att afslutas i det nästa. 
I detta förekomma följande illustratio
ner: Facsimile af Beethovens notskrift 
(Marcia funebre i Ass-dur-sonaten op. 
26) samt skiss till finalen i nionde 
symfonien; Beetho ven-porträtter : kar-
rikatyrteckning af Lyser; Beethoven 
med messan (efter Joh. Stielers mål
ning 1819); Beethoven'(efter Wald
müllers målning 1823); gipsmask, ta
gen öfver mästarens ansigte för ut
förandet af Kleins byst, samt porträtt 
af erkeliertig Rudolph och af Beetho
vens vän och förläggare Tobias Has
linger; vy af Schwarzspanierhaus, Beet
hovens sista bostad samt notillustra
tioner. 

Dödsfall inom musik- och 
operavärlden 1898.* 

Alvary, Max (eg. Achenbach), firad 
tenorsångare, f. 1855 i Düsseldorf, f 
7 nov. i Gross-Tabarz. 

* Se de utförligare dödsnotiserna i denna 
tidnings förra och närv. årgång. 

Rehr, Franz, komponist, f. 22 juli 
1837 i Lübthen, f 14 febr. i Dresden. 

Behrens, Conrad, operasångare, ba
sist, f. 27 jan. 1835 i Braunschweig, 
t 13 febr. i Newyork. 

Bettini, Alessandro, tenor sångare, 
f. 1820 i Novara, f i dec. 

Böhme, Franz Magnus, professor, 
teoritiker, musikskriftställare, f. 11 
mars 1827 i Willerstedt, f 18 okt. i 
Dresden. 

Comettant, Oscar, komponist, mu
siklärare, musikskriftställare, f. 18 
april 1819 i Bordeaux, t 24 jan. i 
Monti villers. 

Costanzi, Dominico, grundare af 
» Costanzi-teatern * i Rom, f derst., 
69 år. 

Desormes, Louis César, kompositör 
och orkesterdirigent, t 19 sept, i Paris, 
57 år. 

Eichberg, Oscar, komponist, sång
lärare, musikkritiker, f. 21 jan. 1845 
i Berlin, f derst. 13 jan. 

Enequist, Eugenia Mathilda, sån
gerska, f. 28 mars i 1833 Visby, f 10 
april i London. 

Ernst, Alfred, skriftställare, wagner-
tolkare, f i Paris, 40 år. 

Gallet, Louis, operalibrettist, f 18 
okt. i Paris, 63 år. 

Golterman, Georg Edvard, berömd 
violoncellist och komponist, f. 19 aug. 
1824 i Hannover, t 29 dec. i Frank
furt a. M. 

Gouvy, Louis Théodore, framståen
de komponist, f. 21 juni 1822 i Gaf-
fontaine, f 21 april i Leipzig. 

liais, Karl, norsk pianofabrikant, 
f. 27 april 1822, | 8 dec. i Kristia
nia. 

Haynauer, Julius, bekant musik
förläggare och musikhandlare i Bres
lau, t derst. 25 dec., 71 år. 

Hartmann, Emil, dansk tonsätttare, 
f. 21 febr. 1836 i Köpenhamn, t derst. 
19 juli. 

Henderson, John, populär kompo
nist, t i Edinburgh, 78 år. 

Kjellstrand, Joh. Fredr., musikdi
rektör, komponist, f. i Hardemo 8 sept. 
1826, t 24 jan. i Skara. 

Köningslöw, Otto Fr. von, violin
virtuos, f. 13 nov. 1824 i Hamburg, 
f 6 okt. i Bonn. 

Lichner, Henrich, komponist af po
pulära pianostycken och sånger, f. 6 
mars 1829 i Schlesien, f 8 jan. i 
Breslau. 

Mahlke, K. B., kammarmusikus, 
oboist, f. i Strehlen, f i Stockholm 
25 nov. 

Marmontel, Antoine François, bekant 
fransk pianist och komponist, f. 18 
juli 1816 i Clermont Ferrand, f i 
Paris i februari. 

Nicolini, Ernest (eg. Nicolas) tenor
sångare, f. 1834 i Paris, f i Pau i 
början af året. (Gift med Adelina 
Patti.) 

Niemann, Rudolf Friedr., pianovir
tuos, f. 4 dec. 1838 i Wesselburen, 
f 3 maj i Wiesbaden. 

Paul, Oscar, professor, musikskrift
ställare, f. 8 april 1839 i Freiwaldau, 
f 18 april i Leipzig. 

Pettersson, Anders, violinist och kom
ponist, f. 1841 i Gylle, t 9 n°v- i 
Hull. 

Ritt, Eugène, f. d. direktör vid Stora 
operan i Paris, född och t derst. 11 
mars, 84 år. 

Saxenberg, Edla Theresia Charl. 
Ang., f. d. operasångerska, f. på Ha-
kunge9 nov.l843,t 1 mars i Stockholm. 

Shaleen, Peter, organist, f. 1833 i 
Gårdsby, t 17 febr. i Center city 
(Minnesota). 

Schousboe, Fritz (Fredrik) August 
Alex., dansk pianist, f. i Ribe 11 april 
1857, t 13 maj i Köln. 

Schulhoff, Julius, pianovirtuos och 
komponist, f. 2 aug. 1825 i Prag, t 
15 mars i Berlin. 

Seidl, Anton, ansedd dirigent, f. 7 
maj 1850 i Budapest, t 28 mars i 
Newyork. 

Törner, Gustaf Fredrik, f. d. kam
rerare vid k. operan, f. 26 maj 1821, 
t liärst. 24 november. 

Törnwall, Jon Fredrik, domkyrko
organist, musiklärare och författare, 
f. 5 maj 1819 i Öfverby, t 16 mars 
i Linköping. 

Vogel, Adolf Bernhard, professor, 
pianist, musikskriftställare, f. 3 dec. 
1847 i Plauen, t 12 maj i Leipzig. 

Willman, Per Anders Johan, ut
märkt bassångare vid k. operan härst. 
och f. d. direktör för densamma, f. 
22 juli 1834 i Stockholm, f härst. 17 
jan. 

Zeller, Karl, hofråd, operettkompo
nist, t 17 aug. i Baden n. Wien. 

Åström, Carl Henr. With., musik
direktör vid Kronobergs regemente, 
musiklärare, f. 1840 i Kristianstad, t 
d. 8 april i Vexiö. 

Från scenen och konsert
salen. 

Kgt. teatern. Febr. 1, 3, Wagner: Val-
kyrion (Briinhilde: fru Gulbranson, gäst; Hun-
ding: hrr Elmblad, Sellergren.) — 2, 8 Doni
zetti: Leonora (Leonora, Inez: fru Linden, 
frk. Hallgren; Alfonso XI, Fernando, Balt
hazar, don Gaspar: hrr Forsell, Ödmann, Sel-
lergren, Malmsjö.) —5Thomas: Mignon (Mig
non, Philine: frkn. Thulin, Fernqvist; Meister: 
hr Ödmann.) — 6, 12 Wagner: Tannhänser 
(Elisabeth: fru Gulbranson, gäst.) — 10 Vcrm-
ländinyarne. — 11 Wagner: Lohengrin (Elsa: 
frk. Nordin, deb.; Ortrud: fru Gulbranson, 
gäst; kung Henrik, Lohengrin, Telramund, 
härroparen: hrr Sellergren, Ödmann, Söder
man, Grafström.) — 13 Weber: Oberon. — 
14 Stenhammar, Tirfing. — 15 Mozart: 
Don Juan. 

Svenska teatern. Febr. 5 Grcgorowitsch-
matiné med biträde af orkester. Dirigent hr 
Hj. Meissner. 

Vasateatern. Jan. 16—31 Sidney Jones: 
Getihan (% 100:e gång.) — 5, 12 Vermlän-
dingarne (mâtiné). 

Dramatiska teatern. Febr. 4—15 Kung Kri
stian II, skådespel i 5 akter af Adolf Paul, 
musik af Jean Sibelius. 
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Musikaliska akademien. Febr. 1, 3 konser
ter af Charles Gregorowitscli. lîitrâd. 
pianist: hr Edvard Fazer. — 7, 9 Filhar
moniska sällskapets konserter: Beethoven: 
»Missa Solemnis» (D-dur op. 123) for fyra 
soloröster,! (fruar C. Östberg, Dav. Afzelius, 
hrr Max Strandberg, Salom. Smith) och or
kester (kgl. hofkapellet). Dirigent: hr Willi. 
Stenhamniar. — 12 Malin''; till förmän för 
Stockholms postkontors brefbärares cuke- och 
pupillkassa. 

Richard Wagner har varit starkt 
representerad i denna månads första 
hälft — med ej mindre än tre mu-
sikdranier — men så har opera
scenen också haft en Wagnersångerska 
ex professo till gäst. Då vi förut be
vittnat och omnämnt fru Gulbransons 
framställning af såväl Elisabeth som 
Ortrud, lia vi endast att konstatera 
samma mönstergilla utförande af dessa 
partier äfven denna gång. I »Tann-
häuser» afslutades detta hennes gäst
spel, som inbringade henne rika bi
fallsskördar. I »Lohengrin» har frö
ken Nordin såsom Elsa haft en ny 
debut, som var rätt lyckad. Hennes 
röst liar visserligen ej någon varm 
och klangfull timbre men eger tillräck
ligt af omfång och styrka ocli torde 
vinna mera fasthet i i ntonationen med 
större scenvana. Hon besitter äfven 
egenskapen af en lämplig teaterfigur. 
Om de öfriga operaföreställningarna 
liar man intet nytt att förmäla. 

À Dramatiska teatern har man liaft 
tillfälle att i skådespelet »Kristian II» 
få höra musik, till detsamma kompo
nerad af finsko tonsättaren Jean Si
belius. Musiken utgöres af mellan
aktsmusik och några kortare inlägg i 
sjelfva pjesen. Teaterns lilla orkester 
kan dock ej ge ett rätt begrepp om 
beskaffenheten af denna musik, som 
för öfrigt blir öfverröstad af konver
sationen i salongen mellan akterna. — 
»Geishan» på Yasateatern har nu upp-
lefvat 100:de föreställningen och gifves 
fortfarande hvarje kväll. »Geislia»-
febern håller sålunda fortfarande i 
sig-

En stor musikalisk högtid har be-
redts våra musikvänner genom Fil-
liarmoniska sällskapets återgifvande 
af Beethovens stora D-dur-messa, som 
med skäl bär namnet »solemnis». När 
sällskapet för första gången i vårt 
land framförde denna, i april 1894, 
innehöll denna tidning en längre upp
sats om det storartade verket, och vi 
vilja nu endast konstatera, att intryc
ket deraf var lika mäktigt å sällska
pets ofvannämnda båda konserter. Ut
förandet lemnade föga öfrigt att ön
ska. De svåra körerna utfördes med 
jemnliet ocli god klangstyrka; solo-
stämmorna hade den bästa besättning. 
Hr Stenliammar hade nedlagt stor 
flit i inöfningen af det hela och egde 
det bästa understöd i k. hofkapellet. 
Det skulle föra oss för vida att gran
ska de särskilda numrens karakter 
och utförande, det må endast nämnas, 
att det undersköna »Benedictas» syn

tes göra det djupaste intrycket på 
åhörarne, som å båda konserterna till 
sista plats fyllde salongen. 

Under den nuvarande konsertfattiga 
säsongen tyckes det, som om Grego-
rowitsch-konserterna borde ha lockat 
större publik än som nu var fallet. 
Af denna rönte emellertid den emi
nente konstnären det varmaste bifall, 
h vartill hans fulländade tekniska mä
sterskap, lians fint musikaliska, klang
sköna spel gjorde honom fullt berät
tigad. Särskildt visade sig hr G. mäk
tig af ett utmärkt flageolettspel. Kan
hända ligger hr G:s artistiska tyngd
punkt mindre i det stora och breda 
föredraget än i det smekande och sub
tila, i hvilket senare han gaf ett glän
sande prof genom Schuberts » L'Abeille ». 
Skada att icke numera, såsom förr, 
kgl. operan kan bereda allmänheten 
tillfälle att få höra gästande konst
närer af rang med understöd af hof
kapellet! Â sina konserter i Musika
liska akademien utförde hr G. af s törre 
saker »Concerto russe» af Lalo , Beetho
vens konsert l:a satsen. »Airs russes» 
af Wieniawski, »Rhapsodie hongroise» 
af L. Auer, Sarasates svåra Carmen-
fantasi ; af andra nummer må nämnas 
Bazzinis »La ronde des lutins», Baclis 
»Air» på G-strängen, Wieniawskis 
»Legende» och Mazurka af Zarzycki. 
Konserten å Svenska teatern med or
kester bereddes oss ej tillfälle att 
åhöra. Hr G. spelade då bl. a. Men
delssohns konsert och »Rondo Capri-
cioso» af Saint Saëns. Ackompanje
manget å piano utfördes i Musikali
ska akademien af hr Edv. Fazer, som 
skötte detta förtjenstfullt, men som 
solist ej var mera framstående. 

Musiknotiser. 
Från hufvudstaden och landsorten. 

Kgl. operan. Mozarts »Enleveringen» 
är närmast att vänta upp på scenen 
af under öfning varande operor. Så
dana äro för öfrigt, såsom förut nämnts, 
»Friskytten», »Flygande Holländaren» 
och »Valdemarsskatten», livilken nyhet 
anses med säkerhet komma att få sin 
première i nästa månad. 

Musiksoaré på slottet gaf s d. 10 febr. 
af kronprinsen-regenten inför omkring 
500 inbjudna, bland hvilka hertigen 
och hertiginnan af V estergötland samt 
prins Eugen. Soarén egde rum i den 
praktfulla festsalen »Hvita liafvet» ef
ter följande program: 1 Prolog ur 
»Pajazzo» af Leoncavallo (operasång. 
Forsell), 2 Scen och duo ur »Lohen
grin» (fruar Östberg och Gulbranson), 
3 Mazurka och Farfalla för violin (kon-
servat.-eleven Ruthström), 4 Aria ur 
»Neaga» af Ivar Hallström (hr Salom. 
Smith), 5 Fantasier för piano af hr 
Wilh. Stenhammar (tonsättaren), 6 Aria 
ur »Aida» (fru Östberg), 7 Visor af 

Sjögren och Grieg (fru Gulbranson). 
Extra sjöng hr Forsell »Grenadie
rerna» af Schumann. Hr Stenham
mar skötte ackompanjemanget under 
aftonen. 

Debut på Operan. Fröken Hilma 
Hedin, en sångerska från Örebro som 
vistas i Stockholm för afslutande af 
sina studier, profsjöng nyligen på 
Operan för kammarherre Buren, med 
det resultat att fröken Hedin blef 
emottagen som elev vid Operans elev
skola, som skall återupprättas i höst. 
Hon skall der tillegna sig scenvana 
och under spelårets gång debutera i 
den opera som lion sjelf väljer, säger 
Ner. Alleh. 

Musikföreningens 2:a abonnemangs
konsert eger rum d. 21 febr. med bi
träde af fru D. Edling, fröken Anna 
Tengvall, hr C. F. Lundqvist och k. 
hofkapellet. Dirigent är prof. Fr. Ne-
ruda. Programmet upptager: 1 Nor
man: Uvertyr till »Antonius och Kleo-
patra»; 2 Söderman: »Die Wallfahrt 
nach Kevlaar» ; 3 Grieg: Ave maria 
Stella (ny); 4 J. P. E. Hartmann: »I 
Provence» för kör och ork.; 5 Gluck: 
Alceste, första akten, i bearbetning af 
N. W. Gade. 

Fröken Gertrud Sparrman, som an
tagit konstnärsnamnet »Siri Lind», upp
trädde under förra månaden på tea
tern i Nantes såsom Hans i Huniper-
dincks opera »Hans och Greta». (Hon 
kreerade, som bekant Gretas parti på 
Stockholm soperan.) Lokalpressen i 
Nantes ger henne mycket beröm : 
»Med sitt ovanligt skälmska behag, 
sin lifliga och muntra fysionomi, sin 
guldglänsande blondintyp, eröfrade hon 
publiken redan vid sitt inträde», he
ter det i en tidning. Man p risar henne 
för präktig röst med varm timbre 
och fint spel, hvarigenom hon vann 
sympatiskt mottagande. 

Sigrid Arnoldson liar på kejs. ope
ran i Petersburg sjungit Mimis parti 
i Puccinis opera »La Bohème» och 
berömmes mycket för såväl dramatisk 
som musikalisk framställning. 

Pianisten fröken Marie Wieck har nu 
anländt hit från Prag. 

Ny svensk opera. Domkyrkoorgani-
sten i Göteborg, fröken Elfrida An
drée, känd som komponist af flera 
större vokal- och instrumentalverk, 
har komponerat en opera till text ur 
Tegnérs »Frithiofs saga», af h vilken 
den bekanta författarinnan Selma La
gerlöf skapat en libretto. Texten lär 
i hufvudsak följa Tegnérs dikt. Ett 
par sånger i denna, »Ingeborgs kla
gan» och »Frithiofs af sked«, finnas 
ordagrant upptagna i operatexten. 
Deremot har författarinnan varit tvun
gen att för vinnande af enhet i hand
lingen och samband mellan de upp
trädande personernas karakterer in
föra en ny, i Tegnérs dikt okänd, per
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son, nemligen Finnmarksprinsessan 
Gautemi, Helges gemål, samt starkare 
än hvad skalden gör markerat Frithiofs 
skuld och hans slutliga omvändelse. 
I samma syfte har ock med tagits en 
skildring af Frithiofs vikingafärd i 
söderns länder. I operan uppträda, 
utom Frithiof och Ingeborg, nämnda 
Gautemi, kung Ring, Helge, Hilding, 
Rjörn, kungadottern Agnes (på en af 
de grekiska öarna) m. fl. 

Göteborg. Stora teatern har under 
denna månad hittills endast haft dra
matisk repertoar. Konserter ha d. 9 
och 12 febr. gifvits af Charles Gre
gorowitscli med biträde af herr Fazer. 
Den 3 febr. gafs en s populär folk
konsert» med program från folkkon
serterna, under frök. Elfr. Andrées 
ledning, då frök. Zelmica Morales spe
lade en konsert af Chopin, fru Erika 
Engström-Stoltz utförde flöjtsolo och 
musikälskarinnor för öfrigt biträdde. 

Frän våra grannland. 

Kristiania. Febr. 1—14. Efter 
sista redogörelsen för musiklifvet här 
(hvilken gälde till slutet af januari, 
icke blott till 20:de, såsom genom 
tryckfel uppgafs) har Kristiania teater 
endast haft dramatiska pjeser på spel
listan. Å Eldorados operett-teater ha 
uppförts »Orfeus», »Tiggarstudenten», 
»Vermländingarne», »Preciösa», »Fla-
germusen», »Sköna Helena> och »Ko
nung för en dag». — Centralteatren 
har gifvit »Elverhöj». På Circus va
rieté liar ett »italienskt operasällskap» 
gifvit operanummer. — Musikförenin
gen gaf d. 4 febr. sin 4:de konsert 
under Iver Holters ledning med bi
träde af fru Oselio Björnson. Pro
grammet upptog: 1. Mendelssohn: 
Symfoni (Adur); 2. sånger: Beethoven: 
»In questa tomba», Händel: aria (med 
ork.); 3. Schumann: »Abendlied», 
bearb. f. ork. af J. Sveiulsen; 4. Sån
ger: Liszt: Oh, quand je dors, Déli-
bes: Arioso (m. ork.); 5. Holter: Or
kestersuite ur »Götz von Berlichingen». 
— Den 11 gaf Thorv. Lammers en 
Schubert-Kjerulf-afton, hvarvid utom 
sånger gafs en pianotrio (Ess dur) af 
Schubert med fru Erika Nissen vid 
flygeln. — Den 14 gafs här Gregoro-
witscli-konsert. 

Helsingfors. Febr. 1—12. Rune
bergs födelsedag den 5 febr. firades, 
som vanligt, å Svenska teatern med 
en festföreställning, hvars program 
upptog 4:de akten ur »Regina von 
Emmeritz», 3 taflor ur »Julqvällen», 
Suoinis sång, Björneborgarnes marsch 
och »Vårt land». Teatern har för öf
rigt endast haft dramatisk repertoar. 
- På Alexandersteatern har italienska 

operasällskapet denna tid uppfört »Ro
meo och Julia», »Ernani», »Hugenot
terna», »Lucie», »Faust» och »Bohème-
lif». — Å Folkteatern har »Nerkin-
garne» upptagits. 

Konsert gafs d. 1 febr. af pianisten 
frök. Maria Collan med biträde af 
sångerskan grefvinnan Anna Manner-
lieim samt hrr Olk, Schultz, Vogt och 
Hutschenreuter, hvilka med konsert-
gifvarinnan utförde en pianoqvintett 
(op. 81, A dur) af Dvorak. Frök. 
Collan spelade dessutom Caprice af 
Sibelius, »Soirée de Vienne» af Schu-
bert-Liszt, och »Gnomenreigen» af 
Liszt m. m. Grefvinnan M:s behag
liga mezzoröst ocli föredrag väckte 
stort bifall. Konsertgifvarinnans spel 
berömmes äfven. Några dagar senare 
gafs ett par konserter af pianisten 
Egmont Hartmuth, som bl. a. lät höra 
Variationer af Tschaikowslcy, Beetho
vens Sonat op. 54 (1 o. 2 sats) samt 
3 egna mindre kompositioner. Andra 
konserter ha gifvits af Valérie Koro-
lesko, lyrisk sångerska (på resa från 
Petersburg till Kristiania), af hr L. G. 
Jakowleff, l:e baritonist vid kejs. ope
ran i Petersburg, samt af sångerskan 
Sofia Aivaksinen, som bl. a. lät höra 
»Elsas dröm» ur »Loliengrin» och 
»skuggarian» ur »Dinorah». — Vid 
Helsingfors' Musikinstituts 8:e musik-
afton utfördes bl. a. en Pianotrio (op. 
15) af Smetana, spelad af hrr Ekman, 
Novacek och Hutschenreuter. 

Köpenhamn. Febr. 1 —14. Kgl. 
teatern har under denna tid haft på 
spellistan »Faust», »Orfevs og Eury-
dike», »Elverhöj», »Carmen», »Hakon 
Jarl» och »Farinelli» samt baletten 
»Coppelia» och vådevill-baletten »Liv-
jfegerne paa Amager» af Bournonville 
med musik arrangerad och kompon. 
af W. Holm. — Å Norrebros teater 
har man gifvit »Fatinitza». 

Den 8 febr. gaf Journalist-Forenin-
gen en konsert till förmån för dess 
alderdomsförsörjningsfond. Biträdande 
vid denna voro fruar Anna Norrie och 
Agnes Adler (pianist), fru Ingeborg 
Magnus-Malkine (violist), frök. Gerda 
Magnus (pianist) och Udelqvartetten 
från Wien m. fl. — Udelqvartetten, 
berömd för sitt föredrag af komiska 
sånger och bestående af hrr W. Stieg-
ler, prof. Carl Udel, Ferd. Hörbeder 
och Eugen Weiss, gaf sedan ett par 
egna konserter. — Ett par pianoaftnar 
lia gifvits af Ossip Gabrilowitsch. — 
Den 11 febr. gats 2:a Filharmoniska 
konserten med följande program: 1. 
Schumann; Uvertyr till »Bruden från 
Messina»; 2. Em. Sjögren: »Heilige 
tre kongers ökenvandring»; 3. Beetho
ven: Pianokonsert, G dur (prof. Jul. 
Röntgen); 4. Cesar Franck: Symfoni. 
— Ingeborg Magnus-Malkine konser-
terade ett par dagar derefter, biträdd 
af violonisten Jacques Malkine och 
Violoncellisten Joseph Malkine. 

Från andra land. 

Paris. På Stora operan gafs 1 febr. 
»Valkyrian» för 98:de gången. — 
Opéra Comique har upptagit Adams 
1-akts-opera »Farfadet» och repeterar 

Paul Pugets »Beaucoup de bruits pour 
rien» samt en ny enaktspjes »L'An
gelus» af Casimir Baille. 

London. Vid en »Populär concert» 
d. 21 jan. medverkade den utmärkte 
klarinettisten Mühlfeld från Meiningen 
i Trion op. 114 och Kvintetten op. 115 
af Brahms. I trion medverkade Leo
nard Borwick, som äfven spelade solo
nummer med stort bifall. Bland bi
trädande var äfven lady Hallé, som 
står i begrepp att företaga en konst
resa till Amerika. 

A. Dicran Tschnkadjian, en arme-
nisk, i sitt fädernesland mycket upp
skattad komponist, afled nyligen i 
Smyrna. Född i K onstantinopel, gjorde 
han sina musikaliska studier i Paris 
och komponerade efter hemkomsten 
bl. a. en orientalisk opera »Leblebidji 
Horhor», som i Konstantinopel och 
andra Orientens städer uppförts många 
gånger. Bland andra hans verk näm-
nes operetten »Arif och Zemira», som 
af en trupp från Paris gafs med stor 
framgång i Konstantinopel. T., som 
af sina vänner i Paris kallades »Ori
entens Verdi», hade sedan någon tid 
slagit sig ned i Smyrna. 

^ 

Dödsfall. 
Joachim, Amelie, berömd altsånger

ska, f. 10 maj 1839 i Marburg, afled 
i följd af en operation d. 3 febr. i 
Berlin. Dotter af kejserl. rådet Sclinee-
weiss visade hon tidigt anlag och lust 
för sång, så att hon redan 14 är gam
mal tog engagement i Troppau under 
konstnärsnamnet Weiss. Hon tog se
dan anställning i Hermanstadt och 
derefter vid Kärntnertliorteatern i Wien. 
År 1862 kallades hon till hofteatern 
i Hannover, der hon med lysande 
framgång först uppträdde som Fides 
i »Profeten». Här lärde hon känna 
konsertmästaren Joseph Joachim, den 
sedan så berömde »violinkonungen», och 
gifte sig med honom året derpå. Då 
han 1869 utnämndes till direktör för 
den nyupprättade högskolan för mu
sik i Berlin, flyttade konstnärsparet 
dit. Efter sitt giftermål egnade sig 
fru Joachim endast ät konsertsången. 
Ar 1882 skilde sig konstnärsparet 
åt, såsom det säges genom vänlig öf-
verenskommelse, ocli fru J. försökte 
då ånyo beträda scenen såsom Orfevs, 
men utan väntad framgång, hvarför 
hon sedan uteslutande uppträdde som 
konsertsångerska, såsom sådan ansedd 
för en af Tysklands förnämsta artister 
belierrskande alla stilar med samma 
mästerskap. 

Fru Joachim besökte Sverige i dec. 
1875, då hennes man konserterade å 
Kgl. operan, men en ådragen förkyl
ning hindrade henne att låta höra sig 
här. 

rk, 
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I Musik- och Bokhandeln: 

Populär 

Piano-Skola 
ined 

Klaviatur-Tabell 
for noternas snabba inlärande. 

Ny, lättfattlig undervisningsmetod för barn, 
öfversatt och bearbetad efter 

Prof. H. von Booklet. 
Häft. 3 kr., i pappband 3: 50, cloth-

band 4 kr. 

»Enkel, praktisk och fullt systematisk, 
gående i lagom hastighet och utan hopp 
frän det lättare till det svårare. Torde 
vata den biista pianoskola vi hittills haft 
i Sverige. Eu ytterligare förtjenst hos 
det verkligen vackra arbetet är att bear-
betaren förmått göra det så alltigenom 
svenskt som det verkligeu är.» 

(Gotlands Allehanda.) 

Elkan & ScMlfltaechts MnsiibaMel 
28 Drottninggatan 28. 

Vacker mnsik till godt pris. 

S V E N S K  M U S I K T I D N I NG S  

Musikalbum XI 
Pris 1 krona 

fins till salu â Expeditionen, Kungstensgatan 
56, 3 tr., samt i bok- och musikhandeln. 

Innehåll: för piano: Beethoven: Kontra 
dans; J. Sehulhoff: Confidence; J. Ad. 
Hägg: Albumblätter: Impromptu. Lied an ... ; 
Alb. Lindstrand: Minne af Bob. Schu
mann: Sång med piano; A. M. M yrberg: 
Svärmeri (a—d). 

r 
Festm arsch  

för piano af Gustaf Hägg. IDenna vackra och ståtliga marsch 
finnes nu att tillgå i godtköpjupplaga h 

, "" Svensk Musiktidnings förlag. 

»•IN ••••••••••• ••••••> 

Svensk Musiktidning 
Nordiskt Musikblad. — 19:de årgången. — Får hvarje musikaliskt hem, 

utgifves 1899 efte r samma plan som förut, innehål lande populär läs
ning i Musikaliska ämnen, porträtter med biografier ocli musik
bilaga. Tidningen utkommer såsom förut två gånger i månaden (utom 
juli—aiuj., »den döda säsongen-») till ett pris af S kronor pt åi, lös
nummer 25 öre. Prenumeration sker hår å R,xpeditionen, Kung
stensgatan 56, 3 tr., i bok- och mus ikhandeln, å post en och tidn ings
kontor. I landsorten prenumereras bäst å posten. 

OBS! I N:is 1 o ch 2 porträtter af ADOLF LINDBLAD, CARO
LINA ÖSTBERG, JOHAN MAZÈR, ADELINA PATTI. 

tr. -r—-- : 

i Pianomagfasin. 
Svenska Pianinos: Största lager 

från I. G. Malmsjö, Kongl. Hofleverantör, 
S. Andersson, Bergqvist & Nilsson, I. P . 
Löfberg & C:o, Stavenow & C:o m. fl. 

Utländska Pianinos: från G. 
Schmechten, Steinweg Nachf. och Uebel 
& Lechleiter. 

Flyglar: fr. I. G. Malmsjö, Steinweg 
Nachf. ni. fl. — O rglar: fråu Mason 
& Hamlins verldsberömda firma. 

Begagnade instrument tagas i utbyte. 

Gust. Petterson & C:o, 
43 Regeringsgatan 43, Stockholm. 

«Sc C--OB 

Pianofabrik, 

Drottningg. 

38. 

Lennart Lundberg 
återupptager sin pianolärareverkaamhet i bör

jan af Februari. 

Banérgatan 23, 3 tr., gården. 

OBS. Äldre årgångar 
af denna tidning, med eller utan musikbilaga, 
erhållas till nedsatt pris (endast kontant) å 
expeditionen. 

• -«CX- -ST.- • sa.. 

Förstklassigt fabrikat. Prisbelönt med 

högsta pris. Låga fabrikspris. Begagnade 

tagas i utbyte. 

* * DANS-MUSIK * * 
på piano, äfven vid mindre danstillställningar, 
utföres af undertecknad, som deri eger mång
årig vana och erkänd skicklighet. 

Order mottagas här hos hrr mtisikhandlare 
eller i min bostad, 53 Drottninggatan, 1 tr. 
ö. g. t. h. (fru Claessons pensionat). 

Allm. Telefon 102 25. 
Referens: Hofmusikhandlaren Lundquist. 

Danskomponisten Henning R. Wejdhng. 

1 p1 i 'mTc Fm : 
efter bästa metod, ledande till god tek
nisk och verklig musikaliskt utbildning, 
meddelas af undertecknad till moderat 
pris. Anmälan kan äfven ske skrift
ligen. 

Kungstensgatan 56, 3 tr. 
Mottagning kl. 9—10 f. m. och 

3—4 e. m. 
Trans J. Huss. 

Eleganta Permar 
till Svensk Musiktidning finnas till salu à 2 
kronor hos P. Herzog, Malmskilnadsgatan 
n:o 54. 

J. G. MALMSJÖ 
G Ö T E B O R G  •  

Etablerad 1843. 

Kongl. Hofleverantör. 

Tjuguen 

f ö r s t H 

pris, in- och 

utrikes. 
V 

* 

* 

Beqvftina 

afbetalnings-

vilkor. 

Talrika vitsord 
frAn framslåcndo musici 

1 och konstnärer, bl. a. frän / y 
' Alfred ltelsenauer, Professor ^ 

Frans Xeruda, Alfred Grünfeld, ' ' 
Moritz Rosenthal, l'rof. Franz % 
Mannstädt, l)ir. Auir. Körlinir, 

Mad. Teresa Carreno, Fru Margareta Stern, Fru 
Hilma Svedhom, Fröken Tora Hnas« samt |  
Kunul. Musikaliska Akademien och (iöteborgs 
mera framstående musici och musikliirarlnnor. 

NürS-B 

Skandinaviska Orgelfabrikens 

K a m m a r o r g l a r ,  
hvarå de nyaste 
uppfinningar och 
förbättringar till-
lämpas, äro af 
våra förnämsta 
orgel kännare så
väl i Stockholm 
som i landsorlen 
enhälligt vitsor
dade för att vara 
de bästa i nor
den tillverkade. 
Prisbelönta i Kö
penhamn 1888 

(enda pris med medalj), i Norrköping 1889, 
i Helsingborg 1890 (första pris). Pris-
kuranter sändas på begäran franko. 
Skandinaviska Orgelfabriken. 

Kontor och utställning i Stockholm. 
Mästersamuelsgatan 24. 

i i • i i i i 

Innehåll : Davida Afzelius (med porträtt). 
— Bach och Wagner. — Upprop till bildande 
af ett svenskt musikhistoriskt museum. — 
Musikbref från Firenze. Umberto Giordanos 
nya opera »Fedora», a f Anteros. — Följetong : 
Guld och lagrar af E. Montanus. — Musik
pressen. — Literatur. — Dödsfal l inom mnsik-
och operaverlden 1898. — Från scenen och 
konsertsalen. — Musiknotiser fråu hufvudsta-
den och landsorten, från våra grannland, från 
andra land. — Dödsfall. — Annonser. 

STOCKHOLM, CENT BAL-TRYCKERI ET, 18»9. 


